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fq  Helyi értéktár létrehozása Mártélyon
Március 12-én tartott tájékoztatót a Faluházban NMI 

Csongrád Megyei Irodájának vezetője és a  Csongrád Me-
gyei Értéktár bizottság vezetője, Dohorné Kostyál Zsuzsan-
na. A tájékoztatón bemutatta hogy milyen területen és ho-
gyan épül fel az értéktár. 
A nemzeti értékek piramisszerű rendszerének alapját a tele-
pülési értéktárak alkotják, amelyekben a település életében, 
hagyományaiban, örökségében fontos értékek kapnak helyet.
A megyei értéktárak már a megyei szinten is különleges, 
egyedi értékeket tartalmazzák. 
A nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, kiemel-
kedő nemzeti értékek a Magyar Értéktárban, közülük i s 
legkiválóbb csúcsteljesítmények a Hungarikumok Gyűjte-
ményében kapnak helyet.
Javasolták, hogy hozzunk létre egy Helyi értéktár bizottsá-
got, akik szépen összegyűjtik, rendszerezik az értékeinket.   
A helyi Önkormányzat márciusi testületi ülésén határoza-
tot hozott, hogy településünk is csatlakozni fog az országos 
rendszerhez és létrehozza helyi értéktárát. Ezért szeretnénk 
kérni, hogy aki részt szeretne venni a fenti munkában, az 
legyen szíves jelentkezni április 15-ig a Könyvtárban Sajti 
Imrénénél.

fq  Három gyermekkel indulhat az új 
első osztály

A mártélyi iskola átalakulásának eljött az ideje. A január-
ban megkezdett szakmai egyeztetések eredményét és az 
első osztályba iratkozó diákok számát megismerve látjuk, 
ha nem történik változás, akkor néhány éven belül az alsó 
tagozatban sem lesznek tanulóink.  A nagycsoportos gye-
rekek szülei ebben az évben a városi iskolákat részesítik 
előnyben, talán 3 esetleg 4 gyerek kezdi meg tanulmányait 
a szeptemberben induló első osztályban. Aggodalommal fi-
gyeljük a gyereklétszám csökkenést már évek óta, hiszen ez 
a jelenség az oka annak, hogy a városi iskolákban is tárt ka-
pukkal várják a falusi gyerekeket. A távolság leküzdése sem 
jelent akadályt, hiszen mind a busz, mind a személyautós 
közlekedés elérhető a családok számára. Elfogadva a szülők 
álláspontját és meghallgatva a szakmai érveket a mártélyi 
iskola jövőjét nem önálló, hanem un. tagintézményi keretek 
között látjuk megfelelőnek. Az iskolánk így összekapcsoló-
dik egy nagyobb létszámú városi iskolával a Varga Tamás 
Általános Iskolával és az együttműködés hatására megerősí-

tett szakmai segítséggel kezdődik meg a pedagógiai munka 
szeptemberben. 
Az átalakulás azonban érinti a felső tagozatos osztályokat, 
hiszen itt már nincs összevont tanítás és az alacsony osz-
tály létszámok miatt a felkészítő tanárok helyben foglalkoz-
tatása helyett, a diákok városi iskolába történő átszervezése 
válik indokolttá. Nehéz döntések ezek, és a felelősség súlya 
naponta nehezedik ránk, de gyermekeink jövőjét a megszer-
zett tudásuk határozza meg és az a kapcsolat rendszer, ami-
nek első elemeit pontosan az általános iskolai osztálytársak 
adják. 

A tagintézményi rendszerben nem veszítjük el a kapcso-
latot a felső tagozatos gyerekekkel. Azok a diákok, aki a fő-
intézményben tanulnak majd, rendszeresen jöhetnek vissza 
falusi iskolájukba és hozhatják el új osztálytársaikat egy-egy 
programra hozzánk. Mindent igyekszünk megtenni annak 
érdekében, hogy az esetleg felmerülő felzárkóztatást zökke-
nőmentessé tegyük, és az új osztályközösségek kialakulását 
elősegítsük. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek és szüle-
ik megismerjék azokat a felső tagozatos osztályfőnököket, 
akik fogadják diákjainkat szeptemberben. Szeretnénk elér-
ni, hogy a közlekedés minél könnyebb legyen, amennyiben 
szükséges a diákokat kezdetben pedagógus kísérje. A beil-
leszkedés nehézségeire is fel szeretnénk készülni, de bízunk 
gyerekekben, hogy mielőbb barátokra találnak az új iskolá-
ban és alkalmazkodni tudnak azokhoz a körülményekhez, 
amit új közösségük teremt nekik. Az elmúlt években több 
gyermek váltott iskolát és így a főintézményben is tanulnak 
mártélyi gyerekek. Őket arra kérjük, segítsék a falusi bará-
taikat, rokonaikat megismerni és megszeretni új iskolájukat. 
A helyi iskola egy szakmai megerősítés hatására válhat is-
mét vonzóvá, melynek eredményeként az itt folyó pedagó-
giai munkát elismerve a mártélyi szülők ide íratják óvodás 
korú gyermekeiket. Az óvodai nevelési munka és az alsó 
tagozatos tanítás kapcsolatát is meg kell erősíteni, mert mi-
nél jobban ismerik az óvodások a jövőbeli iskolájukat, annál 
biztosabb, hogy az iskolaválasztásban is a helyi lehetőség 
lesz a legvonzóbb mind a gyerekek, mind a szüleik számára. 
Jogosak azok az aggodalmak, amik az iskola átalakulásá-
ban a falu megújulásának lehetőségét is elveszni látják. Ta-
lán ez tette és teszi olyan nehézzé a változtatást. A változás 
azonban mindig egy új ajtót is kinyit, amiben új lehetősé-
gek nyílnak mindenki számára. A közösségünk erejét most 
mérlegre tesszük, és meglátjuk képesek leszünk-e vonzóvá 
alakítani falunkat és jól szervezett közösségi programokkal 

(folytatás a következő oldalon)
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fq  Pályaorientációs üzemlátogatás a 
Rosmarin-nál

Harmadik alkalommal indultak pályaorientációs célú 
látogatásra a Mártélyi Általános Iskola 7-8. osztályos diák-
jai. Egy hódmezővásárhelyi fodrászüzlet és a Villeroy&Boch 
Kft. után ezúttal a Rosmarin Zrt. volt a program célpontja. 
A gyár felé közeledve már az első pillanatban észrevehető 
volt, hogy nem csak mi, de az ott dolgozók is nagy izgalom-
mal vártak minket. A nagyszerű szervezés eredményekép-
pen minden munkafolyamatba betekintést nyerhettünk. 
Mint kiderült, a mártélyi iskolások úttörő csapatként néz-
hettek körül a gyárban, hiszen ezt megelőzően itt még nem 
volt példa hasonló jellegű üzemlátogatásra.

A délelőtt során a gyerekek csapatokra osztva, forgószín-
pad szerűen, fél-fél órás időtartamban, folyamatában tekint-
hették meg az egyes munkatevékenységeket, többek között 
a  fejlesztő és minőségellenőrző laboratóriumot, ahol meg-
ismerkedhettek a vegyszerekkel, mérőműszerekkel, és még 
mosogatószert is gyárthattak. A gyártó csarnokban a töltő-, 
kódoló-, címkéző gépeket, csomagoló robotokat láthatták, 
valamint a tárolás és szállítás rejtelmeibe avató raktárcsar-
nokot nézhették meg közelebbről. Itt egyenként kipróbál-
hatták a több méter magasra felszállító targoncát, így belát-
va a tároló polcrendszereket és a teljes csarnokot. A tervező 
osztályon grafikus kollégák segítségével tervezhettek és saját 
kezűleg készíthettek címkéket a termékeknek, egy számító-
gépes programon. Külön ajándék volt a számukra, hogy az 
elkészült munkákat színesben kinyomtatva haza is vihették 
magukkal. A látogatás során mindvégig fotós kollégák kí-
sértek minket, megörökítve a munkafolyamatokat figyelő, 
csodálkozó gyerekarcokat, a program végén pedig csoport-
kép is készült a gyár bejáratánál. 

Az eseménydús üzemlátogatás után a gyerekeket egy kis 
harapnivaló várta az étkezőben, ezt követte a meglepetés 
melyre senki sem számított: mindenki egy csomag tisztító-
szerrel gazdagodott, amit ezúton is köszönünk a Rosmarin-
nak. Köszönet illeti a gyár teljes csapatát, az egyes részlegek 
munkatársait, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk, a leg-
apróbb részletig megtervezve a látogató túránkat, sok-sok 
izgalommal, érdekes tudnivalóval fűszerezve.  Úgy gondo-
lom, hogy ez után, ha Mártélyon a Rosmarin felé járnak a 
gyerekek, már nem ’csak’ egy gyárként néznek majd az épü-
letre, hanem akár egy jövőbeni munkalehetőséget is látnak 
majd benne.

Csikós Blanka
tanár

fq  „Fenéken” sült lepény Mohoséknál
Nagy Verát, mint néprajzost megkereste egy budapesti 

hagyományőrző társulat, hogy betudnák-e mutatni egy ha-
gyományosan kemencében fenéken sült lepény készítését. 
Így esett a választása a Mohos családra. Itt minden a rendel-
kezésre áll, a háziasszony tudja a tészta receptjét és a kemen-
céjük is kiváló. A fűtéshez Mohos Pali ízik szárral jól befű-
tötte a kemencét, amit már 12 éves kora óta gyakorol. Etuka 
összeállította a jól bevált túrós lepényt. A társulat tagjai az 
egész folyamatot filmre vették. A kisütés után jóízűen elfo-
gyasztották. Egyszerű sós lepény, az alja gyúrt tészta. Nyúj-
tóasztalon kinyújtotta kerekre, rárakta a finom házi túrót, 
a tetejére a tejfölt. Sütőlapátra tette, a tésztát fölpertlizve a 
túrós tejfölös masszára hajtotta. Utána bevetette a kemence 
aljára. Ha forró a kemence, kb. 20 perc a sülés ideje. Miután 
kisült, az asztalra került, feldarabolták és jóízűen elfogyasz-
tották. De természetesen ennél háznál akad mákos kalács, 
barátfüle, sósperec, sóstangli, melymind a kemencében sül. 

lejegyezte Apró Lajosné

elültetni és fenntartani a „szülőfalu” szeretetét azért, hogy 
gyermekeink az iskolai évek után visszatérjenek hozzánk és 
letelepedjenek újra itthon Mártélyon.

Borsos József
polgármester

fq  A játék folytatódik
„Ki a jobb ?” vetélkedő sorozat következő fordulója 2015. 

április 10-én pénteken 17 óra 30-kor lesz a „Jóbarátok” szer-
vezésében. 

A vetélkedő témája: minden, ami retro.
A kor közéleti szereplőiről, öltözködési szokásairól, szó-

rakozási szokásokról, sok-sok zenével. Felidézendő a régi if-
júsági klub hangulatát. Várjuk az új játékosok jelentkezését 
is a csapatokba!                „Jóbarátok”

fq  Húsvétváró kirándulás az óvodában
A mártélyi óvoda Szülői Munkaközösségének anyagi 

segítségével ismét Szegedre utazhattunk. Ezúttal az úti cél 
az Árkád volt, ahol megnéztük a Húsvéti kiállítást. Igazi 
látványosság volt a gyerekektől háromszor nagyobb festett 
sok-sok tojás. Átsétáltunk a „csokigyáron”, ahol a húsvéti 
nyuszik futószalagon készítették a csokitojást, pingálták, 
csomagolták.  A kiállítás után egy órát önfeledten játszottak 
a gyerekek a hatalmas méretű játszóházba. Utólag is köszön-
jük a szülőknek, mindazoknak, akik segítségével az óvodai 
farsang anyagilag jól zárult, a bevételből több lehetőségünk 
van különböző programot szervezni a gyerekeknek.

(folytatás az előző oldalról)
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 Tesz-Vesz Tavasz
Iskolánk ebben az évben is csatlakozott a Tesz-Vesz Ta-

vasz programhoz, melynek keretén belül diákjaink önkéntes 
munkával szépítgették a környezetünket. A lehetséges fel-
adatokat előre felmértük és mivel mindenhova elkelt a segítő 
kéz, így a munkát felosztottuk 3 részre a gyerekek között.

A 7. és 8. osztályos tanulók az Erdei Iskola kerítésének 
festéséhez kezdtek hozzá, a hatodikosok az Idősek Nappa-
li Otthonában látogattak el egy kis kertészkedésre, a többi 
diák pedig szemetet szedett a töltésen. 

A teszveszelés jó hangulatban telt március 20-án. Iga-
zán büszkék lehetünk gyerekeinkre, hiszen a „kényszerítés” 
mindenféle eszköze nélkül lelkesen és jókedvűen végezték 
dolgukat. Bízunk benne, hogy ez az évenkénti alkalom el-
mélyíti bennük az önkénteskedés érzésének örömét, ráéb-
reszti őket arra, hogy együtt tenni jó. 

fq A Költészet Napja
Április 10-én, pénteken 16 órától, József Attila születés-

napjáról megemlékezve ünnepeljük a Költészet Napját. Az 
idén is rendhagyó módon emlékezünk, házhoz visszük a 
verset! Továbbra is keressük azokat a vállalkozó kedvű vers-
kedvelőket, akik szívesen kelnek útra, hogy egy-egy művel 
kedveskedjenek a bennünket fogadókat. Természetesen vár-
juk azok jelentkezését is, akik „tárt kapukkal” várják majd a 
verselő vándorokat! A jelentkezéseket a Könyvtárban várjuk 
április 8-ig.

fq Anyák Napja
Hagyományteremtő szándékkal köszöntjük április 30-

án az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat. Egy 
rövid műsorral, melyet mi, fiúk, srácok, férfiak állítunk ösz-
sze és adunk elő – némi kislányos segítséggel. Finom uzson-
nával, kis virággal köszönjük meg azt a törődést, amellyel 
felneveltek, óvtak, terelgették a jó irányba lépteinket, sor-
sunkat. Nincs rá szó, mellyel méltóképpen viszonozhatnánk 
mindezt, ezért szívünk szeretetével és őszinte hálával gon-
dolunk rájuk!

HÍVUNK, VÁRUNK MINDEN ÉDESANYÁT
2015. április 30-án 16 órára a FALUHÁZBAN!
Tisztelettel kérjük, hogy a részvételi szándékukat 

jelezzék a Könyvtárban április 24-ig.
Az ÁMK, az IKSZT és az ÖNO férfi dolgozói

fq Tavaszi zöldhulladék kiváló  
         komposzt

Az átalakulóban lévő falusi portákról egyre nagyobb 
mennyiségű zöldhulladék kerül ki minden évben, mely-
nek elszállítása mind a lakosokat, mind az önkormányzatot 
megterheli. Ha ezt a hulladékot helyben a porták egy szegle-
tében komposztálnánk, értékes anyagot kapnánk, amit a ta-
lajba visszajuttatva annak termőképességét fokozni lehet. A 
komposzt sokkal több mint tápanyagforrás, több mint a ta-
laj szerkezetét javító anyag. A komposzt az élő talaj jelképe.

A szerves anyag lebomlása emberi irányítás nélkül is 
végbemegy a természetben, ezt figyelhetjük meg évről-évre 
egy erdőben vagy a réteken. Az a finom, morzsalékos szer-
kezetű, kellemes illatú, sötétbarna anyag, amely néhol az 1 
méteres vastagságot is eléri a humusszá érlelődött komposzt, 
amely biztosítja a növények tápanyagpótlását és egészségét.

A humuszképződést segítjük elő a komposztálással, 
melynek során segítségünkre van sok milliárd parányi élő-
lény a baktériumok, talajlakó gombák, kis állatok, giliszták, 
rovarok lárvái, amelyek a szerves anyagok lebontását végzik.
Mi kerülhet a komposztba?
• fűnyesedék, széna, szalma (keverjük össze durvább szerke-
zetű anyaggal (pl. szecskázott ágak)
• zöldséghulladék, gyümölcsmaradék
• elnyílott virágok, fel nem magzott gyomok

(folytatás a következő oldalon)
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• lomb
• növényevő állatok ürüléke az alommal együtt
• sövény- és fanyesedék
• tojáshéj, kávé- és teazacc
• vadon élő növények, füvek
• elhasznált virágföld
• istálló- és baromfitrágya
• toll, szőr
• gyapjú-, pamut- és lenvászon (jól feldarabolva, kisebb 
mennyiségben)
• fűrészpor, apró gyaluforgács (kis mennyiségben)
• nyomtatás nélküli papír (kis mennyiségben)
A komposztálás folyamata és feltételei

A komposztkészítés alapja a jó oxigénellátottság. Ameny-
nyiben a nyersanyag levegőtlenné válik, nemkívánatos 
baktériumok szaporodnak el, melyek tevékenysége miatt a 
szerves anyag bűzlő, rothadó masszává válik, és így teljesen 
értéketlen. Ezért fontos a levegős tároló hely és az apróra 
darabolt lazító anyagok (szalma, ágnyesedék) belekeverése. 
Biztosítani kell a jó vízelvezetést is (a komposzt halom leg-
aljára tehetünk pl. durvára aprított fakérget, kavicsot, cse-
répdarabokat).

A nedvességtartalomra is figyelni kell. Ha kevés a ned-
vesség, akkor a mikroorganizmusok szaporodása leáll, a 
lebomlás nem indul be vagy abbamarad. Ha túl sok a víz, 
akkor kiszorul a részecskék közti térből a levegő, és nem 
lesz elegendő oxigén. Száraz időben kissé ajánlatos öntözni a 
komposztálandó anyagot, hosszú esőnél takarjuk le.

Átforgatásra is szükség van néhány hetente. A gyorsabb 
érés érdekében a komposztálandó anyagot 6-8 hetente for-
gassuk át! A levegőztetést segíti a komposzt halom megszur-
kálása is. A bomlási folyamat első szakaszának vége (5-6. 
hét) az első átrakás ideje. Ezt ismételjük meg 6-8 hetente az 
érés során. Átrakásnál a nedvességet ellenőrizzük marok-
próbával (akkor megfelelő, amikor a kezünkbe vett anyag 
állaga a vizes, de kinyomott szivacshoz hasonlít).

Amennyiben előre gyártott komposztálóedényt haszná-
lunk, az átrakás elmaradhat.
A komposzt felhasználása

A friss (4-6 hónapos) komposzt gyorsan hat, de csak a 
talaj felszínén használható (pl. bogyósok, fák, cserjék, vete-
ményesek őszi betakarása).

Az érett (8-12 hónapos) komposzt lassan hat, kiváló talaj-
javító, és földdel egyenlő arányban összekeverve alapanyaga 
lehet a cserepes- és balkonnövények földjének. Felhasználás 
előtt azonban érdemes átrostálni a komposztot, így köny-
nyebben keverhető és zsákolható, vagy egyenletesebben ki-
juttatható a veteményeskertbe.

Az elmúlt évi tapasztalatok alapján jelentős költségmeg-
takarítással járna, ha minden lakos a keletkező zöldhulla-
dékot helyben tudná komposztálni és ezt követően kertjé-
ben tudná hasznosítani. A fametszésekből keletkező ág és 
venyige hulladékot maximum 1 méteres hosszúságú kévébe 
összekötve szívesen átvesszük, mert ezzel a faluházunkat 
tudjuk fűteni. 

Borsos József
polgármester

fq Értékteremtő startmunkaprogra-
mok indultak márciusban

A téli tervezgetés után március második hetében újra 
indultak a közfoglalkoztatás programjai falunkban.  A Bel-
ügyminisztérium által összesen 34.917.384,- forinttal támo-
gatott új programok a település üzemeltetési feladatain túl 
három területen adnak lehetőséget értékteremtő munkák 
megvalósítására, ez a mezőgazdasági-,  a helyi sajátosságok, 
és a kulturális elnevezésű program.  A mezőgazdasági prog-
ramban 15 főnek van lehetősége dolgozni és a cél is kihívó, 
mert a megelőző évekhez képest tízszer nagyobb területen, 
összesen 8 hektáron indul a termelés. A területek közül a 
legnagyobb a 7,4 hektáros pedagógus földek, ahova tavaszi 
árpát és kukoricát vetünk. A megtermelt takarmánynövé-
nyek a következő évben indítható kisállat tenyésztési prog-
ram takarmányalapját adják. A program lehetőséget biztosít 
3,3 hektáron 1300 db gyümölcsfa telepítésére, ami a telepü-
lés jövőbeni gyümölcsellátását fogja biztosítani. Az új gyü-
mölcsösben meggy, sárgabarack, szilva és almafák lesznek 
betelepítve az ősz folyamán. A fák ápolása a termés leszedé-
se, feldolgozása és értékesítése új munkahelyeket teremthet 
a megalakuló szociális szövetkezetben.

Az un. glóbuszkertben 6000 m2-en ismét zöldségter-
mesztést indítunk. A támogatás lehetőséget biztosít egy 168 
m2-es fóliasátor elkészítésére és a terület hatékonyabb locso-
lását biztosító öntözőrendszer kiépítésére. A fóliasátorban 
fogjuk megtermelni a jövőben a zöldség- és a virágpalán-
tákat a közösségi kert és a lakosok számára. Az itt termelt 
zöldségnövények frissen a piacon értékesíthetők vagy az 
iskola konyhán lesznek feldolgozva. A feldolgozott termé-
kek a közétkeztetésben és a szociális ellátásban segíthetik a 
lakosokat. A program több mezőgazdasági művelő eszköz 
beszerzésére is forrást biztosít, így a talaj- és növényápolási 
munkák hatékonyabban végezhetők el. Az intézményeink 
fűtését részben már faaprítékkal oldjuk meg, aminek előál-
lításához - szintén ebben a programban támogatott - aprító-
gépet vásárolunk. A faluban termelődő ág és venyige így az 
intézmények fűtésében hasznosítható. 

A helyi sajátosságokra épülő programban 5 fő foglal-
koztatására nyílik lehetőség. Itt a helyi értékek megőrzését 
és bemutatását célozzuk meg. Az előző év folytatásaként 
tovább fejlesztjük az erdei iskolában megvalósítható tu-
risztikai programok eszközállományát. A vendégek részé-
re padokat, asztalokat készítünk, disznóvágási eszközöket 
gyártunk, fejlesztjük a gazdasági épületeket, új faházakat 
gyártunk a helyi termékek értékesítésére és felújítjuk a Pap-
iskola pinceraktárát. 

A település karbantartását célzó programba sajnos csak 
2 fő kaphatott munkát, de a munkatársak a programokban 
egymást segítik, így nem lesz probléma ezeknek a feladatok-
nak az ellátása sem.

A Nemzeti Művelődési Intézet szegedi kirendeltsége, 
melynek alapfeladata a közösségi közművelődés és kultu-
rális programok keretében területi rendezvények szervezé-
se, 2 fő kulturális közfoglalkoztatott támogatását biztosítja. 

(folytatás az előző oldalról)
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A faluházban és a településen megvalósuló rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában segítenek ezek a fiatalok. 
Emellett a támogató szervezet kulturális célfeladatokat is 
ad, így kérdőívek lekérdezése és egyéb szervezett progra-
mok megvalósítása is a feladataik között van. A munkájuk-
ra nagyon számítunk az többi intézményeinkben is, hiszen 
az óvodai és iskolai rendezvények, a testvér településről ide 
érkező gyerekek, az erdei iskolába érkező vendégek prog-
ramjai komoly szervezői feladatot rónak az intézmények 
munkatársaira.

A közfoglalkoztatás Mártélyon is az értékteremtésről 
szól, melynek sikereként új munkahelyek is kialakíthatók 
lesznek a jövőben. Aki ebben részt vesz és a mindennapok-
ban eredményeket produkál, arra méltán lehet büszke a falu 
közössége. A kihívó célok megvalósításában mindenkinek 
egy kicsit többet kell letenni az asztalra, de az elismerés sem 
marad el, így erősítjük meg a falut, így építjük jövőnket. 

fq Meghívó az „Add a kezed”  
        Mozgássérültek Egyesület tagjainak!
A mártélyi „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete szeretettel 
meghívja Önt 2015. április 11-én szombaton 1030 órai kezdettel a 
mártélyi Faluházban tartandó Közgyűlésére.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha a 
tagság 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes 
– ugyanazon a napon 30 perc elteltével ismételt közgyűlés megtart-
ható – az eredeti napirendekben szereplő kérdéskörökben és dönt.  
A közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza meg.

Napirendi pontok:
1., Regisztráció alapján – létszám megállapítás
2., Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők jelölése, meg-
választása
3., Beszámoló a 2014-ben elkészített alapszabály módosításról – az 
új közhasznúsági jogállás fenntartása végett. Előadó: Arnóczky 
Györgyné
4., Beszámoló a 2014-es évi tevékenységéről
5., Beszámoló a 2014-es év pénzügyi gazdálkodásról. Eladó: Szabó 
Istvánné könyvelő
6., A 2015-ös év gazdálkodási – pénzügyi és kulturá-
lis terve. A körzetfelelősök évi munkájának értékelése.  
Előadó: Arnóczky Györgyné
7., Az Ellenőrző – Felügyelő – Bizottság év értékelője. Előadó: 
Nagyné Szentirmai Anna FB elnök.
8., Közhasznúsági beszámoló a könyvelés által elkészített formában 
és az Egyesület kettős könyvelésének egyszerűsített beszámolója. 
Előadó: Szabó Istvánné könyvelő
A tagok hozzászólása – szavazásra bocsájtása, javaslatainak beépí-
tése a 2015-ös év tervébe.

A közgyűlés érdemi részének befejezése után a közgyűlés színeseb-
bé tételéhez beiktatunk rövid kultúrműsort, tombolát, ebédet.

Mártély, 2015. március 7.
Arnóczky Györgyné

elnök

fq Lomtalanítás Mártélyon
2015. június 17-én és 18-án végzi az FBH-NP Nonprofit Kft.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik és tart az aznapi útvonal-
tervben  szereplő utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterületre 
szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjár-
mű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és balesetmen-
tesen, kézi erővel legyen elvégezhető!
Veszélyes hulladékok elszállítására nem kerül sor!
2015. június 17. szerda
Fő utca, Petőfi utca, Tiszai utca, Kossuth utca, Ady Endre utca, Rákóczi 
utca, Dózsa György utca, Táncsics utca, Községház utca, Körút
2015. június 18. csütörtök
Széchenyi utca, Szántó Kovács János utca, Rákóczi tér, Hunyadi utca, 
Erdei Ferenc utca, Alkotmány utca, Jókai utca, Kinizsi utca, Kisgaz-
dakőr dűlő, Béke utca, Liliom utca, Zrínyi utca, Tornyai utca

fq Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hiva-
tala 2015. március 28 – április 12 közötti időre ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendel el Mártély Község belterületnek nem 
minősülő közigazgatási területére.

2015. május 9-én, szombaton 
14 - 16 óra között a Faluházban 
Baba – mama börzét tartunk.

A börzére várunk kinőtt, felesleges vált csecsemő, gyerek 
vagy felnőtt ruhákat és olyan jó állapotban lévő játékokat,  

amelyeket már nem használnak.
Előzetes asztalfoglalás lehetséges április 30-ig személyesen 

Csatlós Renáta védőnőnél a Tanácsadóban,  
vagy telefonon: 06 (30) 890-1027.

Minden kisgyermekes szülőt szeretettel várunk!
Mártélyi ÁMK és IKSZT munkatársai

ERZSÉBET KÓRHÁZ FÓRUM
Dr. Kallai Árpád a Hódmezővásárhelyi Erzsébet 
Kórház Főigazgatója lakossági fórumot tart  
2015. április 8-án szerdán 16 óra 30-tól a Faluházban. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Fehér József író, költő volt a Könyvtár vendége március 16-án
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fq Projektek az óvodában
2015. február utolsó hetében a nagycsoportban egész he-

tes projekt keretében a járművekkel foglalkoztunk. A hét 
folyamán minden tevékenységet a közlekedési eszközök 
köré csoportosítottunk. Meséltünk, verseltünk, énekeltünk 
a vonatokról, kocsikról. Vizuális foglalkozáson tutajt ra-
gasztottunk, papírhajót hajtogattunk, ezeket vízre tettük. 
Festettünk vonatot, amibe mindenki önmagát és a barátját 
rajzolta. Az otthonról hozott, kedves járművekből kiállítást 
is rendeztünk. Volt, aki a nagypapájával hajtogatott otthon 
gőzhajót és repülőt, ezekkel lepte meg a csoporttársait. A 
téma keretében szerveztünk egy kirándulást Hódmezővá-
sárhelyre, természetesen a kiscsoportosokat is magunkkal 
vittük. Járatos busszal utaztunk, várakoztunk, jegyet vet-
tünk, megbeszéltük az autóbusszal való közlekedés tudni-
valóit. Vissza vonattal jöttünk, így másik eszközt is kipró-
báltunk. Volt olyan kisgyerek, aki még soha nem utazott 
vonattal korábban. A gyerekeknek az ismeretszerzésnél még 
fontosabb volt azonban a két utazás közötti élmény, amikor 
a játszóházba játszottunk egy órát. Kellően elfáradva, sok-
sok tapasztalattal érkeztünk haza az óvodába.

Márciusi projektünk az Ovi-Suli átmenet volt, amiben, 
minden évben hagyományosan az iskolába menő nagycso-
portosok vettek részt. A projekt célja, hogy a gyerekek féle-
lem nélkül készüljenek az iskolába. Két délelőttöt töltöttünk 
a helyi általános iskolában, ahol részt vettünk a 2-4. osztály-
ban Sófalvy Anna tanítónő vezetésével egy komplex bemu-
tató órán. A bemutatkozás, kezdeti félszegség után gyorsan 
beilleszkedtek a gyerekek az iskolások közzé. Együtt, egy-
mást segítve készítettek egy tavaszi képet, majd jöttek az 
egyéni feladatok is. Közös énekléssel zárult az óra. 

Az 1-3. osztályba Cseszkóné Locskai Éva és Surányi Edi-
na tanító nénik vártak bennünket. Jó volt felfedezni az isme-
rős arcokat, hisz ők még tavaly csoporttársak voltak az óvo-
dában. Gyorsan sikerült itt is beilleszkedni, közös játékkal, 
feladatokkal gyorsan eltelt az idő. Mire megismerkedtünk 
a bagoly életével, megnéztük a laptop segítségével web-ka-
merán a kisbaglyokat és ragasztottunk is egyet wc-papír gu-
rigából, akkora kicsöngettek. Még a szünet is igazi élmény 
volt, lehetett önfeledten szaladgálni, találkozni testvérrel, 
ismerőssel.

A harmadik napon városi iskolába jártunk. A gyerekek 
kirándulásként élték meg az eseményt, hisz ismét buszra 
szálltunk, természetesen a velejáró élményekkel. Itt is ked-
vesen fogadtak a tanítónéink, összehasonlíthattuk, milyen 
egy nagy iskola, kézművesedtünk, mászó falaztunk. Az an-
gol „tudásunknak” is hasznát vettünk az angol bemutató 
foglalkozáson.

A hét keretében, mint a nagyok részt vettünk a mártélyi 
Könyvtár szervezésében egy író-olvasó találkozón. Fehér 
József író mutatta be saját és Kanizsai József gyerekkönyveit. 
Természethez kapcsolódó verseket olvasott fel, és az ügyesen 
válaszolók még dedikált könyvet is kaptak ajándékba. 

Igazi csapatverseny alakult ki pénteken, amikor az 1. és 3. 
osztály tanító nénijük kíséretében eljöttek az óvodánkba egy 
időutazásra, ahol is az iskolások visszacsöppentek az óvo-
dai életbe. Négy csapat vetélkedett, ki tud többet az óvodai 
mesékről, versekről, a fő téma pedig a környezet, a környe-
zetvédelem volt. Szoros versengés alakult ki, de nem is az 
eredmény, hanem az együtt töltött idő volt a fontos ezen a 
napon. A vetélkedő végén vendégül láttuk az iskolásokat egy 
kis süteménnyel, üdítővel.
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fq Altenahri diákok érkeznek májusban
A közel húsz éves cserekapcsolat az idén is folytatódik, né-

met gyerekek érkeznek most hozzánk május 3-án vasárnap.
A cserekapcsolat lebonyolítását, szervezését az ÁMK vál-

lalta fel a szülők, az Önkormányzat, Iskola és az Alapítvány 
a Mártélyi Iskoláért segítségével.

Most 23 felsős diák érkezik Mártélyra, ők fogadó csalá-
dokhoz kerülnek. A fogadó családok több mint felének gyer-
meke már nem a helyi iskola tanulója, de örömmel vesznek 
részt a település testvérkapcsolati programjában, hiszen a 
jövő évben mi utaztatunk ki gyerekeket Németországba. 
Nagyon sok „élő” kapcsolat van jelenleg is a gyerekek között, 
akik alig várják már a találkozást.

A május 7-i esti hazaindulásig igyekszünk sok-sok szí-
nes programot szervezni a vendég és a fogadó gyerekek-
nek. A felmerülő összes költséget az Önkormányzat és az 
Alapítványunk fogja fedezni. Így a gyerekek eljutnak Sze-
gedre, ahol az egész napot töltik, délután pedig fürdenek a 
Napfényparkban. Elbicikliznek majd Mindszentre, másik 
napon tanösvény-túrán és akadályversenyen vesznek részt. 
Két délelőtt tanulnak az iskolában és csapatépítős közösségi 
játékokon vesznek részt. A programok szervezésében és le-
bonyolításában nagyon sokat segítenek azok a fiatalok, akik 
gyerekkorukban aktívan részt vettek a cserekapcsolatokban. 
Az Ő kapcsolataik ma is élők, igyekeznek minden lehetősé-
get kihasználni, hogy kijussanak illetve fogadni és vendégül 
látni tudják régi ismerőseiket. Ezért a nyáron a Balaton part-
jára terveznek egy közös hetet, melynek költségeire Alapít-
ványunk pályázatot nyújtott be.

Búzás Éva és Sajtiné Kati
Búcsú

Kiss Jánosné Dezső Jusztina – sokunk Juszka mamája – 1928. 
november 12-én született a Tegehalmi tanyavilágban.

Szomorúan vettem a hírt 2015. március 2-án, hogy nincs többé.
Egyszerű emberek voltak a szülei, Ő imádta édesapját, a le-

írásai alapján olyan „barkácsos ember” volt. Juszka mama az 
iskolai tanulmányai befejezése után szolgálónak állt, főzött, 
kapált, állatot etetett. Az akkori világban a hírek lassúak vol-
tak, szülei válása után édesapjával nem találkozott soha többé, 
csak a halálhírét olvasta az újságban. Ami pénzt összegyűjtött 
a stafírungra, az egyik napról a másikra elértéktelenedett és 
kezdhette elölről. 1949-ben férjhez ment, egy egyszerű kis ta-
nyát vettek a kövesút mellett. Sok terve volt, tehenet, disznót 
tartott. 1956-ban megszületett egyetlen leánya Sárika.

Amit hozott a családból a szorgalmat, az ügyességet foly-
tatta, ruhát varrt varrógépen, a kis tanyában fürdőszobát 
rendezett be fürdőkáddal. 1959-ben belépett a termelőszö-
vetkezetbe, ott a legnehezebb férfi munkát is elvégezte, kazlat 
rakott, szénás, szalmás kocsit rakott. Leánya férjhezmenetele 
után elvált első férjétől, mivel hiányzott az egyetértés.

Nemsokára összeházasodott Kiss Jánossal, akivel együtt 
dolgoztak a TSZ-ben. Hosszú éveken át volt mázsakezelő a 
TSZ-ben egészen nyugdíjba meneteléig 1983-ig.Utána kezdett 
el írni visszatekintve a küzdelmes életére, még emlékezvén a 

Mártélyi-Tegehalmi határra, hogy melyik tanya hol volt, ki 
lakott benne.

Jusztika néniék a kilencvenes évek közepén gondoltak egy 
nagyot férjével és Vásárhelyen vettek házat, a mártélyi tanyát 
eladták és elköltöztek. E sorok írója a 2000-es évek elején tud-
ta meg, hogy három írása, amelyeket pályázati kiírásokra írt 
meg és nyert különböző díjakat. Én próbáltam rávenni Juszka 
mamát, hogy ezeket a történeteket ki kellene adni egy könyv-
be. Ő elsőbb elzárkózott, mondván, hát sokan magukra is-
mernek, várjunk még egy kis időt, hogy elteljen. A 2003-as 
évben megvalósult a könyv összeállítása, amelynek az alapja, 
„Életem, paraszti környezetem viszontagságai”. A Mártélyi 
Olvasókör pályázata nyert összegből finanszírozta a kiadást. 
A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának főigazgatója – 
Dr. Nemes Erzsébet nyújtott segítséget, a helyesírási hibákat 
kijavította, de meghagyta az eredeti nyelvezetét.

Ebből a kiadványból kiderül, hogy Juszka mama az élet 
megpróbáltatásait jól viselte, mókázott, viccelt, de mint saját 
megállapításomból kiderül, remekül sütött, főzött, hímzett, 
festett és nótázni is szeretett, szép csengő hangja volt.

Úgy adódott az idén február 7-én meglátogattam Juszka 
mamát, aki akkora már betegeskedett és csak a szobában 
tartózkodott, úgy adta ki a kapu és a lakás kulcsot  hogy be 
tudjak jutni hozzá. Szomorúan beszélt, de még megegyeztünk 
abban, hogy majd meglátogatom és még sok érdekes történe-
tet elmesél. Nagyon hiányzott Neki a társaság, a Gazdasági 
Egyesület, de ezekre sajnos már nem került sor.

Ajánlani tudom, hogy aki a könyvkiadás idején nem ol-
vasta el könyveit, az tegye meg, mert abból kiderül, hogy mi-
lyen nagyszerű asszony volt Ő. A másik könyv címe a „Sorsok 
útjai” 2010-ben lett kiadva, abból részletesen meglehet ismer-
ni az Ő teljes életét.

Kívánom adjon a Jó Isten neki nyugodalmat a Hódmező-
vásárhelyi Kincses temetőben élete párja Kiss János mellett. 

Apró Lajosné
Baranyi Margit

fq Baba-Mama Klub
Március 26-án a baba-mama klub egy sikeres délelőttöt 

zárt a Faluházban, ahol előadó vendégünk Borsosné Tódor 
Erzsébet, mentőtiszt volt. Az érdeklődő szülőknek bemutat-
ta, hogy mit kell tenni, ha a gyermeküknek leáll a légzése, 
keringése, hogyan kezdjék meg az újraélesztést, amíg a men-
tő ki nem ér a helyszínre. Szó volt még a fulladásról, felhívta 
Böbe a figyelmet arra, hogy az egyik legnagyobb veszélyt a 
nagyobb testvérek földön hagyott apró legói, kinder figurái 
jelentheti, amiket könnyedén lenyelhetnek, megfulladhat-
nak tőle. Beszélt még a kruppról, lázgörcsről, lázcsillapítás-
ról és az égési sérülésekről. Úgy gondolom, hogy nagyon 
tanulságos délelőtt volt, ahol nem csak meghallgathatták a 
szülők az előadást, hanem ki is próbálhatták az újraélesztést.  
A délelőtt jó hangulatban zajlott, sok szülő jött el, akik el-
hozták csecsemőiket, kisgyermekeiket is, akik rajzolhattak, 
játszhattak egymással.

Remélem a többi baba-mama klubos eseményünk is ilyen 
jól fog sikerülni a jövőben is.

Csatlós Renáta védőnő
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fq  2015. áprilisi IKSZT és 
Faluház programok

Rendszeres SZOLGÁLTATÁSOK: – Családsegítő 
szolgálat (minden páros héten, szerdán 8.00-9.30), 
Falugazdász fogadóóra (minden héten, csütör-
tökön 8.00 – 10.00), Szemétszállítós ügyfélfogadás (a hónap utolsó 
csütörtöki napján 8.00 – 15.00) április 23-án!

KLUBOK – Ifjúsági klub (minden második pénteken 15.00-17.00), 
Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00-11.00), Nagyi Net-klub 
(minden hétfőn 13.00-15.00) 

Ezeken túl, az alábbi rendezvényekre várjuk márciusban az érdeklő-
dőket és érintetteket:

1-24-ig minden munkanap 8 – 12 óráig  Kompetenciaképzés
1. szerda 12.30 óra - bolondos húsvét az alsó tagozatosoknak 
                 14.00 óra -  bolondos húsvét a felső tagozatosoknak
                 13-15 óra - vásár
7. kedd 15 óra - tankör, év végi vizsgákra felkészítés
8. szerda 16.30 óra - kórházi fórum
8-9. csütörtök-péntek - 9-14 óra - tüdőszűrés a Faluház előtt
9. csütörtök 10 óra - baba-mama klub húsvéti meglepetés
10. péntek 13-15 óra - vásár
                  16 óra - a vers házhoz megy – A Magyar Költészet Napja
11. szombat 10 óra - „Add a kezed” – közgyűlés
13. hétfő 16.30 óra  -Írjunk verset Fehér József költővel
15. szerda 16 óra - NAKVI fogadóóra
16. csütörtök 9-11.30 óra  Baba-mama klub keretében nyílt nap az 

óvodában
18. szombat 11 óra - Olvasókör – közgyűlés 
20-21. hétfő-kedd 8-17 óra - beiratkozás az óvodába
21. kedd 15 óra -tankör, év végi vizsgákra felkészítés
23. csütörtök 13-15 óra -   FBH-NP Kft hulladékszállítás fogadóóra
25. szombat 17 óra - cseh néptáncegyüttes fellépése
30. csütörtök 10 óra -  Baba-mama klub keretében társasjátékok
29. szerda 13.30 óra - XBOX 
                   15 óra - ping-pong
30. csütörtök 16 óra - Anyák napi köszöntő 

               Az ÁMK és az Integrált Közösségi 
                és Szolgáltató Tér munkatársai

A ró mai Ka to li kus Egy ház va sár na pon ként
11-kor vár ja a hí ve ket köz sé günk temp lo má ba.
Minden kedden délelőtt 9 órától várjuk az 
Istennel beszélgetni vágyókat a templomba, 
kötetlen együtt imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egy há zak hí rei

Va sár na pon ként 11 órá tól Ko csis Ta más
ref. lel kész tart Is ten tisz te le tet az ima ház-

ban, mely re vár ják a gyü le ke zet tag ja it.

  Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

Szolgálati időben:  (20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:  112

Polgárőrség:  228-043
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Az Idősek Klubja programja 
2015. április hónapban

   02-án   Csatlós Renáta Védőnő egészségügyi előadása
  10:00 órától
   09-én  Költészet napja Mindenki hozzon magával verset
  10:00 órai kezdettel 
   10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
   16-án Áprilisi Népszokások 10:00 órától
   23-án  Kirándulás a Tiszához 10:00 órától várjuk a
  jelentkezéseket
   28-án Fehérneművásár 9:00 órától
   30-án Filmklub 10:00 órától
Állandó programok: : a gyógyszer-igényét mindenki 7 órára 
hozza Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás  mérés 7-8 
között. Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit várunk.
Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök közös-
ségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló H, Sze, P, 
napokon a tejet, reggel 7- 8 között szíveskedjenek elvinni. Minden 
hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közre-
működésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal koráb-
ban jelezni szíveskedjenek a klubban.
Minden héten hétfőn nyitott élő próba 14:00 órakor, Az Idősek 
Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel 
várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni! 

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

  Anyakönyvi hírek
Született:

Császár István Patrik (Császár István és Kelemen Éva Annamária)
Varga Róbert (Varga Pál és Ordasi Márta)

Rozgonyi Edit (Rozgonyi Csaba és Bodó Edit)
Elhunyt:

Kiss Jánosné Dezső Jusztina (volt mártélyi lakos)
Hegedűs Jánosné (volt mártélyi lakos)


